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Eklund Sara 

Eklund Sara 
Fritext grundanmålan 

BAKRUND 

Regislreringsdatum 

2015-10-16 

Johan Kristiansson, Socialtjänsten, ringer angående två unga män som sökt 

hjälp hos dem för de har blivit utsatta för tvångsarbete, tiggeri, av 

landsmän. De har flytt från dessa personer i Avesta och tagit sig till 

Stockholm. De vill nu polisanmäla personerna. 

Johan inkommer med målsägande till gränspolisen på Kungsholmsgatan 3 7 i 

Stockholm. 

BROTIET 

Människohandel, brott mot brottsbalken 4 kap la§, genom att vilselett, 

rekryterat och transporterat målsägande från Bulgarien till Sverige för 

under olaga tvång tigga pengar och tvångsarbeta. 

HÄNDELSE 

Målsägande 1 blev kontaktad av en ingift släkting, make till kvinnlig 

kusin, i sin hemby Chomakovtsy, Bulgarien. Han kände personer som sökte folk 

att rekrytera till arbete i Sverige. Släkting förmedlade kontakten till 

X 

andra personer som i sin tur uppsökte , och Personerna erbjöd /.. 

dem att åka till Sverige för att få arbete, lön och bostad. De skulle arbeta 

in jordbruk och för tjänsten skulle de dela på förtjänsten. Målsägnade blev 

lovade drägliga boendeförhållanden. 

Målsägande transporteras till Sverige, ankomst den 30 september 2015, i en 

sjusitsig van, märke Citroen, tillsammans med andra personer. Väl i Sverige 

och vid ankomst till Avesta upptäcker målsägande att de ska bo under hemska 

förhållanden i tält utan rinnande vatten och protesterar då och säger att de 

vill resa hem till Bulgarien. Målsägande blir erlagda att betala för resan 

till Sverige, först 1300 kr, sen 1800 kr. Målsägande placeras i en 

skuldsituation och tvingas under hot om våld till tvångsarbete och tiggeri i 

Avesta. Pengarna de tjänar ihop överlämnas till personerna vid arbetsdagens 

slut. 

Målsägande lyckas till slut fly från personerna och får hjälp av svenska 

kyrkan med pengar och transport till Stockholm. Oklart vilket datum de 

lyckas fly. 

TJÄNSTEANTECKNING 

Målsägande är placerade av Socialtjänsten på vårdställe i : De 

Signerad av 

Signerad datum 

Diarie nr 

5000-Kl 326433-15 
Överförd från RAR 

2015-10-16 
Funktion 

FU-ledare (RAR) 

Handläggare (RAR) 

Anmälningsupptagare 

1 



2 

placerades där den 

Utpekade misstänkta personer namnges i separat PM i Durtvå. 


